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مالددددددا يدددددددوم الدددددددين وال ددددددد ة  ,الددددددرمحن الدددددددر يم ,احلمددددددد هلل رب العددددددداملني

 .نبينا حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعني ,والس م عىل خاتم األنبياء واملرسلني

 )املتن(

الرشط السادس النية ) :تتمًة لباب رشائط ال  ة -رمحه اهلل-قال املؤلف 

 .لل  ة بعينها(

 )الرشح(

اهلل الددددرمحن الددددر يم احلمددددد هلل رب العددداملني وال دددد ة والسدددد م عددددىل  بسدددم

 .أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد

ئددددط ال ددد ة وبقدددد  معنددددا  -رمحددده اهلل-فدددا  ال امل ددددنف  معنددددا ا كتددداب رشا

 .الشطر األخري وهو الرشط السادس وهو النية

ط نريدد أن نعلدق عدىل نقطددة فيده وهدص أن املت ددف  وقبد  أن نبددأ ا هدذا الرشدد

ئددط ال ددد ة ونددد أن بعددد  ، لكتددا الفقهدداء ندددد أن بعرددهم يددذكر النيدددة مددن رشا

 .الفقهاء يذكر النية من فروض ال  ة

 .فإًذا عندنا رشط وعندنا الفرض

فددا هدددو الددداعص الددذي اعددد  الفقهدداء عدددىل ، الفددرض يسدداوي الدددركن باتفددا  

أندددا سدددنذكر اان القاعددددة ؟ هددد  هدددص رشطي أم هدددص ركدددن؟ ةقسدددمني ا مسدددنلة النيددد

 .ذلا ك م امل نف ونطبقالعامة ا التفرقة بن الركن وبني الرشط 
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الرشدط والدركن ك  دا مدا  لبده الشدارا  لبًدا اا ًمدا : يقدول علداء األصدول

دركنوخيتلدف الددركن عددن الرشددط ا مسددنلٍة وا دددة وهددص اوهريددة وهددص أن   :الد

 .يعنص ال  ةعن املاهية   خارجي  :والرشط ،داخ ي ا املاهية

وكد  مدا هدو مطلددوبي ، فكد  مدا هدو داخد  ا ال د ة فهدو ركدن وهدو فدرض 

اسدتقبال القبلدة أو : مدال ً عنددما قلندا، إال أنه ال يدخ  ا كيفية ال  ة فهو رشط

إ الدددة النةاسدددة أو اسددددتقبال القبلدددة هدددو هي دددة خارادددة عددددن ، إ الدددة النةاسدددة: قلندددا

ءةال د ة ال فلهدذا اتفدق الفقهداء عددىل أن ، تدص هدص عبددارة عدن ركدوا وسدةود وقددرا

 .هاتني من الرشوط

ءة الفاةدة يقولدون أو التكبدري هدو ركدن ألنده داخد  ، هدص ركدن: لكن مال ً قدرا

مّلا ا نا إىل النية وادنا الفقهاء بعرهم يدذكرواا ا ، ا هي ة ال  ة أو ا ذاهتا

وبعدد  ، والرشددط السدادس النيددة لل د ة -رمحده اهلل-الرشدوط كقدول امل ددنف 

 :فروض ال  ة مال ً سبعة: ال مّلا تقرأ ا كتبهم يقولون: الفقهاء يقولون

م: أوهلا  .النية ثم تكبرية اإل را

 )املتن(

النية لل  ة بعينها ونو  تقديمها عىل التكبري : )الرشط السادس: قال

 .(بالزمن اليسري إذا مل يفسخها

 )الرشح(
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أادددا خارادددةي عدددن ماهيدددة ال دددد ة ؟ مل دددنف هدددذا مددداذا يترددد  لندددامدددن كددد م ا

عددن التكبددري إذا مل يكددن الددزمن كبددري ومل  نددو  تقدديمها: قددال؟ امل دنف أشددا قددال

 .وعىل هذه القاعدة هنا وقع اخل ف بني الفقهاء، يفسخها

فإًذا هم اتفقوا ا األص  عىل أن الرشط ما كدان خدارج عدن املاهيدة والدركن 

ئددددط : فالفقهدددداء الدددذين يقولدددون، ا املاهيدددة مدددا كدددان داخددد  إن النيدددة رشطي مدددن رشا

وهددو مدددذها احلنيفدددة ، ال دد ة نيدددزون تقددديم النيدددة بددالزمن اليسدددري عددن ال ددد ة

 .واحلنابلة وسنتطر  اان إىل هذه املسنلة

إاا ركني من أركان ال  ة أو : أما الذين مّلا تقرأ ا كتا الفقهاء ويقولون

 ة فهم يعتربواا مدن ال د ة وال نيدزون تقدديمها أعندص فرضي من فروض ال 

هددذه بدددم مقدمددة وسددوف نتطدددر  اان إىل مسددنلة تقريدددر ، ال دد ة بددالزمن اليسدددري

 .النية

 )املتن(

 .)الرشط السادس وهو النية(: -رمحه اهلل-قال امل نف

 )الرشح(

ةً  ا ل دد يدة ا تعريفهدد ي ندوا  اهلل بخددرٍي أ: تقدول العددرب ،هدص الق ددد هلدا الن

ا ا ، نويددددة مكددددة أي ق ددددهتا ا الددددذهاب: وتقددددول كدددذلا، ق دددد  بخددددري د د د وأمد

فدإام يقولدون إن النيدة هدص عبدارة ق دد اإلنسدان بقلبده إىل مددا  اصدط ح الفقهداء
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والفقهدددداء مّلدددا يتكلمددددون عدددىل هددددذا ، يعنددددص أادددا سددددابقة وعدددىل الفعددد ، يريدددده بفعلددده

 :ثة حماورالركن أو هذا الرشط عىل اخل ف فإام يذكرونه ضمن ث 

 .هو ا كيفية النية :املحور األول

 .ا وقة النية :املحور الالاين

 .ا حم  النية :املحور الالالث

نحددن تكلمندا ا كتدداب ، فهدذه ث ثددة حمداور يددذكرها الفقهداء ا مبا ددث النيدة

الطهارة مّلا ذكر امل نف بنن النية فرضي من فرائ  الوضوء وتكلمنا هنا  عن 

فلهدددذا هدددذه املبا دددث ال ، ص أ يتهدددا وأقسدددامها واحلكمدددة منهددداالنيدددة وذكرندددا مدددا هددد

 .ب  نتطر  إىل املحاور هذه الال ثة؛ نتطر  إليها هنا ا نية ال  ة

حم  النية هو : الذي هو حم  النية يقول الفقهاء املحور األولفإذا ا نا إىل 

د ا وال ندددددو، و تدددد  أن النيددددة مددددنخوذةي مددددن اإلندددداء وحملهددددا إندددداء ا سددددم، القلددددا

وهدذه يكداد ، هلدذا حمد  النيدة هدو القلدا، ا سم ما هو عىل شك  اإلناء إال القلا

مّلدا يدذكر ا القدرآن عدىل العقد  أو  وحملهدا القلدا ألن اهلل ، يتفدق عليده الفقهداء

َا ال َتْعَم  األَبَْ اُر َوَلِكْن َتْعَمد  اْلُقُلدوُب }عىل التفكري فكله ينسبه إىل القلا  َفِإاه

تِد دُدورِ اله َددا}، [46: ]احلدد {ص ِا ال ُّ ُدْم ُقُلددوبي ال َيْفَقُهدوَن ِ  وا آيددة ، [179: ]األعدراف{هَل

إذا كان النية  ، فلهذا النية حملها القلا، فنسا ك  األفعال إىل القلا، {يعقلون}

 :حملها القلا فإاا ا ال  ة يت ور أن تكون عىل ث ثة

 .ق بلسانهإما أن يعتقد بقلبه ينط -1
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 .وإما أنه يعتقد بقلبه وال ينطلق بلسانه -2

 .يعتقد بقلبهالوإما أنه ينطق بلسانه و -3

وعنددددنا اان ث ثددددة  ددداالء إنسددددان اددداء إىل ال دددد ة وأراد أن ي ددد  ال هددددر 

بننه ي   ال هر ومل يتلفظ بلسانه أو أنه يتلفظ بلسانه   احلال األوىلفنوى بقلبه 

عددىل أاددا  تلفددظ  ددا ومل يندو بقلبدده اتفقدوا إذا ، ويندوي بقلبدده أو أنده يددتلفظ وال يندوي

ءة ا ال د ة، نيةي ال جتزأ ألن النيدة حملهدا القلدا ولديم حملهدا اللسدان ، مالد  القدرا

ءة ا ال  ة حملها اللسان هلذا اتفقوا عىل أنده مدن كدرب وقدرأ ا قلبده الفاةدة ، القرا

ءة  هدو اللسدان فنودعهدا الق لدا فلدم تقبد  مندده عدىل أادا ال جتدزأ عنده ألن حمد  القدرا

مددن تلفددظ بالنيددة بلسددانه ومل يوقعهددا ا قلبددده : نقددول، أو مل ت دد  فكددذلا العكددم

 .فإاا ال ت   منه

يعنددص ، أمدا إذا اعتقددها بقلبده ومل يدتلفظ بلسددانه اتفقدوا عدىل أن تلدا صدحيحة

 .إنسان ااء إىل ال  ة ونوى بقلبه ال هر ثم كرب ومل يتلفظ

ظ مع االعتقاد وقع ا اخل ف ا االستحباب التص هص التلف ال فة الالالالة

ال يسدددتحا الدددتلفظ بالنيددددة : مجددداهري الفقهددداء يقولددددون؟ هددد  يسدددتحا ذلددددا أم ال

إادددا يسدددتحا الدددتلفظ بالنيدددة مددددع : وقدددالوا وخدددالف ا ذلدددا  ائفدددةي مدددن الشدددافعية 

 .اقرتااا بالقلا
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انه أندده األكمددد  أندده يعتقددد بقلبددده ويددتلفظ بلسددد: فددإًذا بعدد  الشدددافعية يقولددون

ال يسددتحا بدد  عدددة مددن املكروهدداء ا أن : وأمددا مجدداهري الفقهدداء فددإام يقولددون

 .اإلنسان يتلفظ النية بلسانه

الشددافعية اسددتدلوا بالقيدداس قيدداس عددىل بعدد  الفددروض التددص رشعددة فيهددا 

لبيدا    دد  أو : فدإن احلدد  رشعدة فيده النيدة لف ًددا فإندا تقدول، النيدة كداحل 

بسددما »: مّلددا أراد أن ينحددر قددال نحددر فددإن النبددص لبيددا   عمددرة وكددذلا ال

ملدا تلفددظ : فقدالوا ، كدا ا ال دحي ، «  هدذا عدن حممدد وعدن آل حممددد،  

الدذين كرهدوا اسدتحباب  ءالفقهداأما مجهور ، ا هذه املكانني ألحقة  ا ال  ة

عتقاداء نحن نبق  مع األص  والنية من اال: أو كرهوا التلفظ بالنية فإام قالوا 

واالعتقداداء ال نددو  أن تالبددة بالقيدداس بدد  مسددلا االعتقدداد أندده يالبددة بالدددلي  

مّلدا مل ينننددا عدن اهلل وال عدن رسددوله وال عدن أ ددٍد ، اللف دص عدن اهلل وعددن رسدوله

فهدددذا املحدددور ، بعددددم اسددتحبا ا: مددن ال دددحابة أندده تلفدددظ بالنيدددة ا ال دد ة فقلندددا

 .األول الذي هو حمور حم  النية

ونطبدق هدذا الكد م عدىل ، الدذي هدو كيفيدة النيدة املحدور الالداين اان إىل ندني

 .ك م امل نف

 )املتن(

 .(النية لل  ة بعينها): قال

 )الرشح(
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النية ا كيفيتها عىل ث ثة ، النية لل  ة بعينها يقول الفقهاء ا كيفية النية

 :أقسام

 .عندنا نية الفع  -1

 .وعندنا نية الواوب -2

 .التعيني وعندنا نية -3

: مدا معند  هدذه الفدر  مدال ً أندة قلددة، وهدذه الال ثدة مشدرتطي ا صدحة النيدة

؟ وتقف ا ال  ة فإنا تريدد إيدا تفعد  فننا عندما تريد أن ت  ، نية الفع 

ثددم تننينددا نيددة الواددوب وهددص ، فهددذه نيددة الفعدد  تريدد أن ت دد  ال تريددد أن جتلددم

ثدم ، ل هر التص هدص واابدةي عليدا اانال  ة احلاّلة فننة تريد أن ت   ص ة ا

، نية التعيني تعني نية ال هر نية الفع  مع عندنا فيها إشكال ألندا تريدد أن ت د 

عنددددنا املشدددك  ا فهدددم نيدددة ، نيددة التعيدددني مدددا ا عنددددنا إشدددكال تريدددد ت ددد  ال هدددر

ونية الواوب تر  بمالال بسيط مدال ً أندة صدلية اان ال هدر يعندص ، الواوب

املسدةد ومل  تكددن هندا  مجاعددة ف دلية ال هدر بعدددما سدلمة ادداءء دخلدة إىل 

أرادوا أن ي ددلوا ال هددر فننددة  تدد  تددرب  فردد  ا اعددة ا دددة مجاعددة مكتملددة و

تكددون نافلدددة ؟  يدددا صدد تا لل هدددر هددذه أشدددا، وأردء أن ت دد  معهدددم ال هددر

فإندا تعتقدد وادوب ، فهندا تدني نيدة التعيدني ندني الوادوب، لكن أن ت ليها ظهًرا 

 . هر الذي هو علياال
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أم ؟ مال ً نية التعيني مال ً إنسان نيس ص ًة ومل يعدرف هد  هدص صد ة ال هدر

، من األشام كنة االم ثدم تدذكرء أندا مل ت د  صد ة أنة يوم؟ رصص ة الع

فدا هدو احلكددم ا ؟ أم هدص صد ة العرصدد؟ لكدن مدا تدذكرء هدد  هدص صد ة ال هددر

 ة ال هددر وصد ة العرصدد  تدد  ندا عليددا أن ت دد  صد تني صدد؟ هدذه املسددنلة

ألندا لدو صدلية صد ة وا ددة الفتقددرء ؟ ولديا ألزمندا  ب د تني، تدربأ ذمتدا

هدددص ال هدددر أو ؟ ألندددا مّلدددا ت دد  أربدددع ركعددداء  يدددا إيددا هدددص، إىل نيددة التعيدددني

فننة مرتدد اان وهلدذا تلدزم أن ت د  صد تني وال ت د  صد ة وا ددة ؟ العرص

 . ت  تتحقق تلا نية التعيني

ة الواددوب هددص التددص قلناهددا أو مددال ً ال ددبص إذا صددىل أربددع ركعدداء ظهددًرا نيد

هدو بالنسدبة ظ ظهددر النافلدة هدص ليسددة ؟ هد  هدص ظهددر الوادوب أم ظهدر النافلددة

وهلدددذا الفقهددداء يشددرت ون هدددذه الدددال ع وهدددذا باتفددا  عدددىل أن النيدددة نيدددة ، بواددوب

تعيدني أادا صد ة يعنص ظهر يوم ونيدة ال، الفع  أنا تريد أن ت   ونية الواوب

د  ، بددددد  القاعدددددة عندددددد الفقهدددداء أن العبددددداداء كلهدددددا عددددىل ث ثدددددة أقسددددام، ال هددددر د د د كد

 :العباداء ا النية عىل ث ثة أقسام

 .عبادةي تفتقر فقط لنية الفع  -1

 .ونية الواوبوعبادةي تفتقر لنية الفع   -2

نيدددددة الوادددددوب ونيدددددة الفعددددد  ونيدددددة ، وعبدددددادةي تفتقدددددر للنيددددداء الدددددال ع -3

 .التعيني
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  -1وهص ، العباداء يشرتط فيها فقط نية الفع نا إىل القسم ا بع  إذا ا 

هدددذه الال ثددة عندددد الفقهدداء يشدددرتط فيهددا نيدددة  ،والعمددرة -3 ،واحلددد  -2 ،الطهددارة

فدننن مّلددا تريدد أن تتوضدن تنددوي الوضدوء لكدن ال تريددد أن تندوي الوضددوء ، الفعد 

أازئدا عدن كد   املهم تنوي الوضوء وإذا نويدة الوضدوء، الذي ت   به ال هر

لبيددددا   : فكدددذلا احلدددد  إذا أردء أن ةدددد  فتقددددول، مدددا يشددددرتط لدددده الوضددددوء

: لددو مل تكدن  ةةددة  ةددة اإلسد م وا ددة وقلددة:  ةدة  تدد  يقدول الفقهدداء

 .  لبيا  ةةي عنص نافلة ستنقلا من كواا نف  إىل كواا فرض

ط فيه فقط ب  يشرت، فاحل   ال يشرتط فيه التعيني وال يشرتط فيه الواوب

فهددذه ث ثدة عبداداء اتفدق الفقهدداء عدىل أنده يشدرتط هلددا ، نيدة الفعد  وكدذلا العمدرة

 .فقط نية الفع 

فهص عبادتني اثنني  العباداء التص يشرتط فيها نية الفع  ونية الواوبأما 

فمددال ً أندة إذا أن  ددرج  كاتددا فإندده يشددرتط ، الكفدداراء -2 .الزكدداة -1 :وهدص

ا أواًل تريدد أن  ددرج الزكدداة  تد   ددرج عندا ال دددقة ثددم اددعليدا ا النيددة عدىل أ

ادا عد ّ  لكدن ال يشدرتط أن تعدني أي مداظ ا ، نية الواوب أن هذا مدن مداظ الوا

ج الزكداة أو الكفدارة مدال ً أنددة عليدا كفدارة عليدا مدال ً  نالددة ، يشدرتط ا إخدرا

: تقدول اليوم و نالة قب  شدهر فلدا ا دة إىل الكدافرة وأردء أن تعتدق أو تطعدم

عنددددص ال يشددددرتط أن تعينهددددا عددددىل أاددددا الكفددددارة الف نيددددة التددددص   هددددذه الكفددددارة 

 .كانة ا اليوم وإن كانة معها عدة كفاراء
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، فدإًذا الكفداراء بشددك  عدام والزكدداة يشدرتط فيهددا نيدة الفعدد  ونيدة الواددوب

وب أما العباداء التص يشرتط فيها الينداء الال ثدة التدص هدص نيدة الفعد  ونيدة الواد

ونيددة التعيددني فهددص ال ددديام وال دد ة التددص معنددا فإنددده يشددرتط عليددا أن تعدددني وأن 

 .ةدد الفع 

أظددددددن أن املسددددددنلة واضددددددحة هددددددص بدددددددم متشددددددعبة لكددددددن اإلنسددددددان إذا ضدددددددبطها 

وهذا الك م كلده باتفدا  الفقهداء ال يوادد خد ف بيدنهم ، با دول سوف تتر 

 .هلذا امل نف قال، ا هذه املسائ 

 )املتن(

 .النية لل  ة بعينها(): قال

 )الرشح(

النية لل  ة أنا تريد أن ت د  بعينهدا أي أندا البدد أندا تق دد التعيدني ا 

 :وهنا اان املحاور الال ثة، نوا ال  ة

 .هو حم  النية وتكلمنا عليه :املحور األول

 .هو كيفية النية و تكملنا عليه :واملحور الالاين

النية والذي هو تكلم عليه امل دنف وقة الذي هو  :املحور الالالثبقص 

 .اان

 )املتن(

 .ونو  تقديمها عىل التكبري بالزمن اليسري إذا مل يفسخها(): قال
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 )الرشح(

ندددو  تقدددديم النيدددة عددددىل ، برشدددد ني اثندددنيلكدددن  وندددو  تقدددديمها عدددىل التكبدددري

فإذا كان الزمن كالرًيا مل ي   أو ، أن يكون الزمن يسري :األول طبالرشالتكبري 

ألن ضدددد الفسدددخ هدددو است دددحاب  اطلدددة وإذا مل يفسدددخها يعندددص إذا است دددحا ب

، وهندددا اددداءء مسدددنلة اخلددد ف، فدددإذا وادددد هدددذين الرشددد ني اددا  التقدددديم، النيددة

 :ووقة النية كذلا يت ور فيه ث ثة  االء

 .إما أنه ينوي قب  الفع  -1

 .وإما أن ينوي ا وقة الفع  -2

 .وإما أن ينوي بعد الفع  -3

أن يندددددوي قبدددددد  الفعددددد  وهدددددص املسدددددنلة التدددددص  رقهددددددا ، عنددددددنا ث ثدددددة  ددددداالء

ن الفعدددد  أي باقتددددان التكبدددددري ، أو ينددددوي بدددداقرتان الفعدددد ، امل ددددنف إذا ندددددوى بدددداقرا

إذا ندددددوى ا االقدددددرتان أمدددددا إذا ندددددوى بعدددددد ، فدددداتفقوا عدددددىل أادددددا نيدددددةي صدددددحيحةي  زئددددة

؟ نددوي بعددد الفعددد قدددد يسددنل اإلنسددان كيدددف ي، االقددرتان اتفقددوا عدددىل أاددا ال ت دد 

أنددددا مددددا صددددلية : مدددال ً إنسددددان يدددددخ  وي دددد  اهلل أكددددرب ي دددد  ركعتدددني ثددددم يقددددول

النية إذا وقعة بعدد التكبدري اتفقدوا عدىل ، الرح  فنسوهيا ضح  أو ي   ال هر

 .أاا ال جتزأ واان سوف نتكلم ا قرية رف  النية

وإذا كانددة بعدددد فددإًذا النيددة إذا كاندددة م ددا بة للفعدد  اتفقدددوا عددىل أاددا  زئدددة 

الفع  اتفقوا أاا ال جتزأ واختلفوا ا  الة ما إذا كانة النية سبقة التكبري لكن 



 الشيخ أبو بكر السعداوي                                (.                     20رشح كتاب "عمدة الفقه" )

وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من سهو من المفرغ فلذلك فإنه ال لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا 
 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلميغني عن التسجيل )وهذا التفريغ 

 

13 

فهذا السادة األ نداف ، برش ني اثنني  من يسري وأن تكون مست حبة ال تفسخ

، نو  أن تتقدم النية عن التكبري بالزمن اليسري: وقالوا ، واحلنابلة إىل اوا  ذلا

أنه ال حيو  أن تتقدم النية : ية والشافعية رمحة اهلل عىل ا ميعوقال السادة املالك

 ؟.واض  اخل ف، عن التكبري ب  رشط النية أن ت ا ا التكبري

نعيدد اخلدد ف  يددا األ ندداف واحلنابلددة مالدد  مددا قددال امل ددنف نددو  تقددديم 

النية عن التكبري بالزمن اليسدري إذا مل يفسدخها إذا وقعدة كدذلا مدال ً إنسدان كدان 

اهلل أكرب فهدو : االم ونوى أنه يريد أن ي   ال هر ثم أقيمة ال  ة فهو قال

ت    فهذا عىل قول احلنابلة واأل نافمست حا ال  ة وكانة مدة يسرية 

مّلا أنة تقف وتريد أن تكرب تنوي ، ال: أما املالكية والشافعية يقولون، نيته

يد  هدؤالء ومدا هدو دليد   يدا مدا هدو دل، هنا  ال  ة التص هص مفروضدةي عليدا

 ؟هؤالء

نحددن تشددبالنا باألصدد  : املالكيددة والشددافعية قددالوا  ،نبدددأ باملالكيددة والشددافعية

 فدإن اهلل ، بالكتداب والسدنة النيدةعليندا ونةد أن اهلل سبحانه تعاىل مّلا افدرتض 

ينَ }: قددال ِلِ دددنَي َلددُه الدددد  ْ َُ  َ ِه يَْعبُدددُدوا ا
هندددا ، {َل دددني}، [5: ]البينددة{َوَمدددا أُِمددُروا إاِله لِ

،  الدددة كدددوام قدددد أقددداموا الددددين فيلددزم فيهدددا بدددنن تكدددون مقرتندددًة مدددع الفعددد ،  ددال

ْ }فددددددد ينَ َُ هدددص النيددددة ا  الدددة كددددوام أقددداموا هددددذا الددددين هددددذا مددددن ، {ِلِ ددددنَي َلدددُه الددددد 

 .الكتاب
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أمددا مددن السدددنة فاسددتدلوا بددا أخراددده أصددحاب الكتددا قا بدددًة عددن عمددر بدددن  

واألعددال األلددف والددد م ، «نددا األعدددال باليندداءإ»: قددال بددص أن الن اخلطدداب 

ل سدت را  وال دد ة عمدد  فيشددرتط فيهددا أن تقدرتن  ددا النيددة فهددذا دليدد  املالكيددة 

 .ودلي  الشافعية

إنددا »بالنسددبة هلددذا احلددديث نريددد أننددا نعلددق عليدده تعليددق ا  رندده الددذي هددو 

ا  -رمحددددددده اهلل-النددددددووي  ه يعندددددددص هددددددو اإلمددددددامهددددددذا أخرادددددد، «عددددددال باليندددددداءاأل

 .كا فع  البخاري ا ت نيفه، بدأ  ذا احلديث "األربعني النووية"

-أول مددن رشح األربعدددني بعددد اإلمدددام النددووي هدددو اإلمددام ابدددن دقيددق العيدددد 

بدددنن هددذا احلدددديث قدددد أخرادده مالددداي والشددديخان : ففدددص رش دده يقدددول -رمحدده اهلل

د يكدداد يتفقدوا كلهددم عددىل البخداري ومسددلم وأصدحاب السددنن وأصددحاب املسداني

مّلا تكلم عىل هذا  "الفت "ا  -رمحه اهلل-احلافظ بن  ةر ،  ري  هذا احلديث

لقدددد قدددال : احلددديث وهدددو أول  دددديث ا البخدداري انتقدددد ابدددن دقيدددق العيددد وقدددال

فاحلددافظ هندا انتقددد ابددن ، الشديخ بنندده قدد أخرادده ولكدن مل خيرادده مالددا ا املو دن

رغددددم أن البخددددداري أخددددرج هدددددذا ، خيددددرج هدددددذا احلددددديث دقيددددق العيددددد ألن مالدددددا مل

ا صدحيحه مدن بدني تلدا املدوا ن أخراده مدن احلديث ا تقريا مخسة مدوا ن 

 . ريق مالا

؟ لدديا، إال أن انتقداد احلددافظ ابدن  ةددر عدىل ابددن دقيدق العيددد لديم مسددلًا لده

ن والرواية املشتهرة هص رواية حييد  بد، ألن مالا مو  ه رواه عنه  ناسي كالريون
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حييددد  الليالدددص األندليسددد هدددص املشدددتهرة بدددني أشددددينا وهدددذه الروايدددة لددديم فيهدددا هددددذا 

الددذي هددون ، لكندده موادود ا روايددة حممددد بدن احلسددن الشدديباين احلنفدص، احلدديث

 .من  ريق مالا، «إنا  األعال باليناء»تلميذ أيب  نيفة فإنه فيه رواية 

هددذا ، هدذا احلدديثفبدذلا ي د  قدول ابددن دقيدق العيدد أن مالدا هددذا أخدرج 

 .فقط نكتةي عىل  ري  هذا احلديث

بدنن النيدة يشددرتط : إن الشدافعية واملالكيدة قدالوا : نرادع إىل موضدوعنا فنقدول

، ال: السدادة األ نداف واحلنابلدة قدالوا ، فيها بنن تست حا وذكرنا دلديلهم ذلكدم

 .ذلا قياسان استعملوا القياسودليلهم عىل ، نو  أن تتقدم النية بقلي 

نو  تقديم النية ا ال  ة بالزمن اليسري قياًسا عىل  : قالوا  :القياس األول

 .هذا القياس األول، ال يام بةامع أن كً  منها عبادةي بدنية

نو  تقديم النية ا ال  ة بالزمن اليسري قياًسا عىل : قالوا  :القياس الالاين

 .الزكاة

لفقهدداء اتفقددوا عددىل اددوا  تقدددديم فددإذا ا نددا إىل الزكدداة وإىل ال دديام نةددد أن ا

ونددو  لدددا أن ، فمددال ً ال دديام هدددو مددن  لددوا الفةددر إىل غدددروب الشددمم، النيددة

، فلددددّا اددددا  ا ال دددديام نقلندددا هددددذا احلكددددم إىل ال دددد ة، تندددوي قبدددد   لددددوا الفةدددر

وكذلا الزكاة اتفقوا عىل أنه نو  أن يقدم مدال ً أندة تندوي اليدوم و راهدا غدًدا 

عةد   كداة عمده العبداس  "ال حيحني"كدا ا   ت  النبص أو بالزمن اليسري 

 ديام التقدديم إذا ادا  ا الزكداة وا ال: فقالوا ، يعنص أخذها قب  أن ة ، سنتني
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القدددول املختدددار ا ، وهدددذا مددذها األ نددداف واحلنابلدددة، كددذلا ي ددد  ا ال ددد ة

ندددو  أن هددذه املسدددنلة والعلدددم عندددد اهلل هدددو قدددول املالكيدددة والشدددافعية عدددىل أنددده ال 

وسدددبا التةددري  أنندددا نتمسددا باألصددد  واألصدد  أادددا ، تتقدددم النيددة عدددن ال دد ة

ندددو  أن تتقددددم يطالدددا بالددددلي  والقياسدددني االثندددني : تكددون مقرتندددة والدددذي قدددال

إذا ا ندددا إىل القيدداس الالددداين ألن القيددداس األول حيتددداج إىل ، يمكددن أن يدددرد علددديهم

 الزكداة التقدديم فدريد علديهم بدنن هدذا بننده ندو  ا: القياس الالاين هم قالوا ، رشح

مع الفار  ألن الزكداة ندو  فيهدا الينابدة وال د ة ال ندو  فيهدا الينابدة مّلدا  القياس

تدرى : اا  أنا أنة مال ً أخو  مال ً غدري موادود فهندا فيت د  عليدا يقدول لدا

فننة نو  لدا أن تندوب ا الفعد  فلدا دخلدة ، ماظ قد  ال عليه احلول فزكيه

ينابة ا الزكاة خف أمرها بالنسبة للنية فةدا  تقدديمها عدن الدزمن اليسدري  تد  ال

 .يمكن أن يدخ  فيها الينابة هذا بالنسبة لقياسهم عىل الزكاة

عندد ، سنستعم  هنا صيام العكدم، إذا ا نا إىل مسنلة قياسهم عىل ال يام

 :القياس عىل قسمنيالفقهاء أو عند األصوليني 

 .إما قياس العني -1

 .إما قياس العكمو -2

ددني داس العدد د هددددو أن يدددني الفقيددده ونددددد أن العلدددة قددددد واددددء ا األصدددد   قيد

 .ووادء ا الفرا فينخذ  كم األص  وينزله ا الفرا
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يدا رسدول اهلل : كا ا  ال حي  ااءه عمدر بدن اخلطداب قدال النبص : مالال

ص هندا النبدد، «رددةأرأشددة لدو  رم»: فقددال لده النبدص ؟ مدا  كدم القبلددة لل دائم

  هنا سنل عن ؟ هناكيف القياس ، «؟ أرأشة لو  رمرة»استعم  القياس

ووضدع املداء ، املرمرمة هص وضع املاء ا الفم، القبلة وهنا رده إىل املرمرة

فلدا كددان مقددم املفسددد ال ، ا الفدم هدو مقدمددة لوكد  واألكدد  هدو مفسدد لل دديام

فكدا ، اا مفسدد لل دياميفسد فكذلا القبلة ألن القبلة هص مقدمدة للةداا وا د

أندددا إذا وضددددعة ا فمددددا مدددداء ومل يفذدددد بدددا إىل األكدددد  فكددددذلا القبلددددة وهددددذا 

 .هذا قياس العني الذي هو نفم العلة القلا، عمله النبص قياس است

وهدو أنددا تالبددة أن يقددع ا الفددرا  قيدداس العكددمعنددنا قيدداس آخددر وهددو 

صد  فيده علدة والفدرا األ، يوادد عنددنا األصد  وعنددنا الفدرا، عكدم نيدة األصد 

 .فتنق   كم األص  وتعكسه وتطبقه عىل الفرا، فيه عكم علة األص 

 . . . ؟:السائ 

 .للعلة ال لواود املخالفة، ه واود العلةليم مفهوم املخالفة ألن :الشيخ

ددحيحني"ادددداء ا : مالالددده ا بردددع أ دددددكم »: أنددده قددددال عدددن النبددددص  "ال دد

يدا رسددول : فقددالوا ، «ع أ دددكم صددقةا برد» البردع هنددا بمعند  ا دداا، «صددقة

فقددال النبددص وهندددا اسددتعم  القيددداس ؟ اهلل أشددني أ دددنا شدددهوته وتكددون لدده صددددقة

م»: قددال م أشددا يكددون عليددده ,«أرأشددة لددو وضدددعها ا  ددرا ؟ فلددا وضددعها ا احلدددرا

وهندددا القيدددداس ، فدددإذا إذا وضدددعها ا احلددد ل اعكدددم احلكدددم ويكدددون األادددر، و ر
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م فعليه و رالعكيس يعنص إذا كانة ا  م ال  هص علدة إًذا ، احلرا اعكم من احلرا

فهندا األ نداف واحلنابلدة اسدتعملوا ، اعكم العلة وهص احل ل فيكدون عليده أادر

إذا ، نددددو  تقددددديم النيدددة ا ال دددد ة قياًسدددا عددددىل ال دددديام: القيددداس العددددادي وقدددالوا 

 وا أن األ نداف واحلنابلدة مّلدا أادا وا التقدديم اشدرت: عكسة القياس ماذا تقول

ال ندو  تقددديم ؟ فدإذا عكسدة القيداس مداذا تقدول، يكدون التقدديم بدالزمن اليسدري

قياًسدا عددىل ال دديام ألن ك  دا ال نددو  فيده ألن ا ال دديام نددو  النيدة ا ال دد ة 

أنددة أهيددا السددادة األ ندداف واحلنابلددة هدد  ، بدالزمن الطويدد  وا ال دد ة ال ي دد 

فقوننا  ال نو   يا إًذا : يقولون؟ ل  ة بالزمن الطوي النية ا ا ال نو أنه توا

 .الزمن الطوي  نو  ا ال يام

مال ً أنة تنوي من العرص إذا كنة فا ر أندا ت دوم غدًدا فدإذا ادا  بدالزمن 

الطويد  وأندتم معندا ا أنده ال ندو  ا ال د ة بدالزمن الطويد  إًذا ال ندو  بدالزمن 

 .الق ري قياس العكم

ل امل دددنف ا تقدددديمها بدددالزمن الطويددد  وبدددالزمن  يددا هدددذا خددد ف مدددا قدددا

 .ذكرها الفقهاء ا النية هص رف  النيةعندنا مسنلة ي، الق ري

مال ً إنسان دخ  ا ص ة ال هر وأراد أن حيوهلدا إىل عرصد أو أراد أن حيوهلدا 

 :من أراد أن يرف  نيته فهو عىل قسمني: فقال الفقهاء، إىل ص ٍة أخرى

 .فرضٍ إما أن يرفرها إىل  -1

 .وإما يرفرها إىل نف  -2
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مدال ً كدان ا صد ة ال هدر وأراد أن حيوهلدا  فداتفقوا فنما إذا رفرها إىل فدرٍض 

با لددة ألنده قطعهدا واتفقددوا عدىل أن العرصدد  اتفقددوا عدىل أن ال هدر ، إىل صد ة عرصد

 .ألنه وقعة النية بعد الفع ، ال ت   ألاا بعده

أنددا اان عددّ  عرصدد أصدد  :  يدا إنسددان كددان دخدد  ا صدد ة ال هددر ثددم قددال

إىل اان فعدد  هدذا صدد ة ال هددر األوىل سدوف تبطدد  ألنده رفدد  النيددة وال ، عرصد

 ؟.ت   العرص ليا

 . . .:الطالا

وهدذا باتفدا  عددىل أن ، لدو كددان ا وقدة العرصدلدو كدان ا وقتهدا ، ال :الشديخ

 :أما إذا رفرها إىل نافلة فهص عىل قسمني، األوىل بطلة والالانية تبط 

 .ما أن يرفرها ل رٍض رشعٍص إ -1

 .وإما أن يرفرها ل ري غرض -2

خدد أ أنددا أصدد  نافلددة فددإذا اددداءء : يعنددص مددال ً كددان ي دد  ال هددر ثددم قددال

رف  النية من غري غرٍض رشعص فهنا املسدنلة فيهدا خد ف لكدن األصد  عدىل أن 

ال ت دددد  النافلدددددة وال ت دددد  الفريرددددة األوىل مالدددد  إذا رفددددد  إىل ، صدددد ته تبطدددد 

 .فريرة

كدددنن اان دخدددد  ا صددد ة ال هددددر ثددددم : أمدددا إذا رفرددددها ملعنًددد  رشعددددص مالالدددده 

اداءء مجاعدة وأقيمدة ال دد ة فهد  يدرت  ال هدر الددذي هدو فيده ويدذها وينتقدد  

ففيددده ؟ إىل ا اعدددة األخدددرى كدددص حي ددد  فدددرض ا اعدددة ألن هدددذا غدددرضي رشعدددص
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ال ي ددددد  لكدددددن القدددددول : ي ددددد  وبعردددددهم قددددالوا : بعددددد  الفقهددددداء قددددالوا ، خدددد ف

ففددرض ال د ة مددن فدرٍد إىل نفددٍ  ل درٍض رشعددٍص إن شداء اهلل أندده ، ة أوادهبال دح

فدندرء أن ت د  فلدا ، مدال ً أندة دخلدة واددء ا اعدة قدد انتهدة، ي د  ذلدا

صدلية اداءء مجاعددة وقامدة ف د تا هددذه ةوهلدا إىل نافلدة ترفرددها مدن كواددا 

سددبة ا مسددنلة فدرض إىل نافلددة وتتعةد  فيهددا  تدد  تددر  ا اعددة الالانيددة هدذا بالن

 .رف  النية

يشددرتط عدددني : عندددنا مسددنلة التددص هدددص نخددتم  ددا الكتدداب هدددص يقددول الفقهدداء

أندة مّلدا تندوي ، النية ا البداية إال أنه نا است حاب  كمهدا إىل اايدة ال د ة

ص ة ال هر وتبدأ ا ال هر النية تكون عندد البدايدة لكدن ا خد ل ال د ة كلهدا 

يعنددص أال ؟ مدا معندد   كمهدا، وال تست دحا عينهددا دحا  كمهددا تالبدد أن تس

فإندددا إن نويدددة قطعهدددا انقطعدددة عندددا ، يعندددص أال تندددوي قطعهدددا، تندددوي خ فهدددا

، فتندوي أال تندوي خ فهددا وهدذا هدو تعبددري الفقهداء است دحاب  كمهددا، ال د ة

ددحيحني"والددددلي  عددددىل ذلددددا مدددا ادددداء ا  إذا أقيمددددة » :قددددال أن النبددددص  "ال دد

 تدد  إذا انتهددة اإلقامدددة ادداء بددني ال دددفوف ، رضاءولددده  ال دد ة أدبددر الشدديطان

اذكدر كدذا اذكدر كدذا  تد  ال يعقد  كدم صدىل أربدعي أم : واداء إىل أ ددكم ويقدول لده

كدان كدذلا فليعدوذ بداهلل وليبنددص  فدإن»: فقدال النبدص  ًذا هندا النبدص فدإ، «ثد ع

يطان مدددا أخددددذ مدددن تفكددددري  بددد   تدددد  أخرادددا مددددن اان الشدددد، «عدددىل مددددا اسدددتيقن

 لكدن النبدص ، با لدة عدني النيدة كاندة ال د ةالنيدة  نا إذا اشدرتءفإًذا ه،   ةال
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فددإًذا هنددا لكنده مل يددني بال ددء الددذي يرفرددها الددذي هددو ، أقدر أاددا صدد ة صددحيحة

ئدددط ال دددد ة  قطدددع ال ددد ة وبددددذلا نكدددون إن شدددداء اهلل قدددد انتهينددددا مدددن كتدددداب رشا

بالفقده واألصدد  فلهددذا أ ببنددا ف دلنا ومددددنا شددوية ا النيدة ألن مبا الهددا متعلقددة 

 .ذلا ا هذا القدر كفاية وصلواء ريب وس مه عىل سيدنا حممد


